Het zuurstofverbruik
in filters*
Het zuurstofverbruik bij ontijzering en
ontmanganiiig van grondwater en invloed
van de mate van beluchting
niet aan de EG-richtlijn voor de kwaliteit
van drinkwater: de kleur en het kaliumpermanganaatverbruik zijn te hoog.
Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van humuszuren in het ruwe water die
tijdens de zuivering maar voor een gering
gedeelte worden verwijderd.
Door filtratie over actieve kool, al dan niet
voorafgegaan door een ozonisatie, is het
mogelijk om deze stoffen afdoende te verwijderen. Bij proeven op semi-technische
schaal is echter gebleken dat in de koolfilters een levendige groei van hogere
organismen (kreeftjes e.d.) ontstaat die vervolgens ook in grote aantallen in het reine
water.aanwezig zijn. Een verdere nabehandeling met microzeven lijkt dan noodzakelijk.

kristallen ealeiumcarbonaat (groot 1- 3
micron) terwijl het filtraat na koken vrijwel
geen troebeling meer vertoont.
Afb. 2 (vergroting ca. 4000 x) laat deze
microkristalletjes zien. Afb. 3 geeft een indruk van de regelmatige aangroei van kalkkristallen op een zandkern. Op afb. 4, een
detailopname van afb. 3 (vergroting ca.
1700x), is te zien dat er wel microkristallen in de kalkkorrels worden ingebouwd, maar deze inkapseling is. zoals de
praktijk uitwijst, verre van volledig*.
Het is ons tot dusverre niet gelukt om het
ontstaan van deze microkristallen te voorkomen. De verwijdering in het nafilter is
onvolledig.
Aanzuren van het ontharde water tot een
pH van ca. 7,5, even onder het kalkkoolzuurevenwicht, is een afdoende methode om
het troebelingsverschijnsel te voorkomen.
Deze werkwijze is echter niet aantrekkelijk
omdat hierbij een van de voordelen van
ontharding verloren gaat, ni. de te verwachten geringere aantasting van loden en
koperen leidingen tengevolge van de hogere
pH van onthard water. Een tweede mogelijkheid bestaat uit het toevoegen van een vlokmiddel. Dosering van 0,4 à 0,5 mg/l ijzer
in de vorm van ijzer (III) chloride blijkt een
aanvaardbare reductie te geven van de
troebeling die in het ontharde water bij
koken ontstaat.
Deze laatste oplossing is dan ook in de
praktijk gerealiseerd. De dosering van het
ijzer vindt plaats in de aanvoerleiding naar
de nafilters.
Vermeldenswaard is tenslotte dat het mangaan dat na de voorfiltratie nog aanwezig
is vrijwel volledig in de kalkkorrels wordt
ingebouwd.

Het effluent van de reactoren wordt continu
gecontroleerd op de pH. Van het reine
water wordt behalve de pH ook de troebelheid continu gemeten. Aan de pH-meting
is een alarmering gekoppeld die de loogpompen uitschakelt als een bepaalde pH
waarde wordt overschreden.

De nafiltratie
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De nafiltratie is nodig om de nitrificatie
volledig te laten verlopen, om de laatste
resten ijzer en mangaan te verwijderen en
om een eventuele na-ontharding te versnellen. Daar is nu nog bijgekomen de
functie van vlokkingsfilter om het toegevoegde ijzerchloride af te vangen.
De nafilters zijn twee meter dik en gevuld
met filtergrind met een korreldiameter van
0 , 8 - 1,2 mm.
De filtratiesnelheid is gelijk aan die van
de voorfiIters.

Omdat van humuszuren voorzover men
weet geen hygiënische bezwaren bekend zijn
en het hier dus voornamelijk om een aesthetisch bezwaar gaat is besloten om voorshands af te zien van koolfiltratie als laatste
stap.
Aan het water uit het nieuwe filtergebouw
wordt nog een hoeveelheid niet-onthard
water toegevoegd, afkomstig van het oude
filtergebouw. De hardheid van het afgeleverde water stijgt daardoor tot 1,8 mmol/1
(10° D).
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Onder de hierboven vermelde titel verscheen in 1956 in het tijdschrift 'Water' een
publicatie [1] van dr. W. Kauffmann, destijds hoofd van het laboratorium van het
waterleidingbedrijf in Friesland, toen nog
IWGL geheten. In dit artikel werd de aandacht gevraagd voor een merkwaardig
verschijnsel dat Kauffmann was opgevallen
bij proefnemingen over de beluchting van
het ruwe grondwater van diverse pompstations in Friesland.
Hij had nl. gevonden dat het experimenteel
bepaalde zuurstofverbruik in ontijzerings-
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filters afhankelijk was van de intensiteit
van de beluchting en wel zodanig dat het
zuurstofverbruik kleiner werd naarmate het
water beter belucht was. Dit extra zuurstofverbruik bij een minder goede beluchting
kon, afhankelijk van het watertype, wel
meer dan 3 mg/l bedragen.
Tevens werd waargenomen dat bij lagere
zuurstofgehalten van het beluchte water het
ijzerslib in de filters na verloop van tijd
lichter van kleur werd, een slijmerig uiterlijk
kreeg en moeilijker was weg te spoelen.
Boven een zgn. „kritische zuurstofwaarde"
trad dit verschijnsel niet op.
Een verklaring voor deze invloed van de
beluchtingsintensiteit kon Kauffmann niet
geven. Op zijn vraag of andere bedrijven
ook dergelijke ervaringen hadden is, voorzover bekend, weinig reactie gekomen en de
'kritische zuurstofwaarde' van Kauffmann
raakte op de achtergrond.
De reden om na zoveel jaar deze publicatie
weer onder de aandacht te brengen komt
doordat wij menen dat een aannemelijke
verklaring thans wel mogelijk is. Deze verklaring werd verkregen uit de resultaten
van een aantal proeven op ons pompstation
te Spannenburg die heel anders verliepen
dan werd verwacht en aldus weer eens
illustreerden dat het mislukken van proeven
de inzichten op ander gebied kan vergroten.

Het op de hiervoor beschreven wijze gezuiverde water voldoet in twee opzichten

Vanaf de oprichting in 1939 van pompstation Spannenbrug heeft de zuivering van
het water, bestaande uit een versproeiing,
gevolgd door een dubbele natfiltratie,
problemen opgeleverd.

* V o o r dit gedeelte van ons onderzoek hebben wij
de medewerking gehad van de heren Wienk en
v. d. Enk van het AKZO-researchlaboratorium in
Hengelo, die ook de elektronenmicroscoopopnamen
hebben gemaakt.

* Bewerking van een voordracht gehouden voor de
Contactgroep Wateronderzoek en Waterzuivering
op 26 oktober 1976.
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Boven een filtratiesnelheid van ca. 4,5 m/h
werd de ontmanganing onvolledig en bevatte
het water te veel nitriet. De grote zuurstofbehoefte van dit water, tengevolge van
de hoge gehalten aan ijzer (10 - 15 mg/l),
mangaan (0,4 - 0,7 mg/l) en vooral ammonium (2 - 3,5 mg/l) werd als oorzaak beschouwd. Hierin werd onvoldoende voorzien
door een te geringe beluchting van het
tussenfiltraat.
Een van de experimenten, opgezet ter verbetering van de zuivering bestond uit het
plaatsen van gesloten filterketels vóór de al
aanwezige filters. Door deze ketels als
droogfilter te bedrijven hoopten wij de bestaande filters zodanig te ontlasten dat hierin
hogere filtratiesnelheden mogelijk zouden
worden zonder de eindkwaliteit in gevaar
te brengen. De benodigde lucht werd met
een compressor in het ruwe water gebracht.
De resultaten waren verrassend en volkomen
tegengesteld aan onze verwachtingen. Wel
vond er in de filterketels ontijzering plaats
maar van nitrificatie was daar geen sprake
en na enkele maanden liep de nitrificatie in
de achterliggende filters geleidelijk terug en
bleef tenslotte geheel achterwege. Het filtergrind werd bedekt door een slijmerige
massa en het zuurstofverbruik was zo hoog
dat het filter op enkele dm diepte al
anaëroob was.
Bij het zoeken naar een verklaring voor deze
dramatische verschijnselen herinnerden wij
ons dat in het ruwe water ook methaan
aanwezig is. Dit was al sinds jaren bekend
maar aan een invloed van deze stof op
het zuiveringsproces was nooit gedacht.
Toch bleek hier de bron van onze moeilijkheden te liggen.
Ir. Van der Kooy, microbioloog bij het
Afb. I - Methaanafneming
bruik:

uitgezet tegen zuurstof-
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KIWA, kon in de slijmerige aangroei op
het filtergrind een uitbundige bacterieflora
aantonen, waarschijnlijk behorend tot het
geslacht Pseudomonas Methanica, die
methaan als voedingsbron kan benutten.
Hierdoor werden vele zaken duidelijk.
De beluchting door middel van een compressor in een gesloten filterketel gaat niet
gepaard met een ontgassing, zoals bij versproeiing in een open ruimte. Alle methaan
blijft dus in het water aanwezig. De
methaangehalten in het ruwe grondwater
bedragen 20 à 30 mg/l en als we dan nog
bedenken dat voor de volledige oxydatie
van 1mg methaan 4 mg zuurstof nodig is
dan is het, achteraf bezien, begrijpelijk dat
deze proefopzet geen positieve uitkomsten
kon geven.
Ook de publicatie van Kauffmann over de
kritische zuurstofwaarde bij de ontijzering
kwam ons weer in gedachten en het lag nu
voor de hand om de verklaring van de
daarin beschreven verschijnselen te zoeken
in een meerdere of mindere mate van verwijdering van methaan. Hoe intenser de
beluchting (mits in een open ruimte), hoe
meer methaan er zal worden verwijderd en
hoe geringer het extra zuurstofverbruik is
t.g.v. de methaanoxydatie. Om deze hypothese te testen zou moeten worden aangetoond dat dit extra zuurstofverbruik inderdaad correleert met de afneming van het
methaangehalte tijdens de filtratie.
Van ijzer, mangaan en ammonium is bekend
hoeveel zuurstof nodig is voor de oxydatie.
Door de afneming van deze componenten
te bepalen kan ook hun bijdrage aan het
zuurstofverbruik worden berekend. Het verschil hiervan met het totale zuurstofverbruik
zou dan toegeschreven moeten worden aan
de methaanoxydatie.
In Spannenburg waren ten tijde van deze
onderzoekingen drie beluchtingssystemen
aanwezig nl. een sproeiraam boven een filter,
aparte sproeikamers met een cascadetrap
naar het filter en een plaatbeluchter. Van
elk van deze drie systemen werd nu het beluchtingseffect bepaald, het zuurstofverbruik in de er achter liggende filters, alsmede de methaanconcentratie vóór en na de
filtratie. De metingen van de methaangehalten (d.m.v. gaschromatografie) werden
uitgevoerd door het KIWA.
In afb. 1zijn de uitkomsten van een aantal
metingen samengevat, met daarbij het
theoretisch berekende verband tussen zuurstofverbruik en methaanafneming. (1 mg
methaan verbruikt voor oxydatie 4 mg
zuurstof).
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Ondanks de nogal grote spreiding in de
uitkomsten lijkt een lineair verband toch
wel aannemelijk. Dat alle punten onder de
theoretische lijn liggen zou er op kunnen

wijzen dat de oxydatie van methaan niet
steeds volledig verloopt.
Toen wij op dit punt van ons onderzoek
waren gekomen bleek dat wij niet de enigen
waren die zich met de rol van methaan bij
de waterzuivering bezighielden. In twee kort
na elkaar verschenen Duitse artikelen [2, 3]
werden onderzoekingen beschreven die in
grote trekken analoog waren aan onze
resultaten. Er werd o.m. in vermeld dat al
in 1948 in Denemarken methaanproblemen
door ontgassing van het ruwe water werden
bestreden. Op zo'n moment voel je je
alsof je voor de tweede maal het wiel hebt
uitgevonden.
Na het bekend maken van de uitkomsten
van ons onderzoek tijdens een bijeenkomst
van waterleidingchemici is gebleken dat bij
verscheidene Nederlandse waterleidingbedrijven methaan in grondwater voorkomt.
Het onderzoek op dit gebied wordt thans
gecoördineerd door een werkgroep van de
KIWA-commissie Grondwaterzuivering.
Hieraan is onlangs in het KIWA-nieuwsbulletin (nr. 34, maart '82) ruimere bekendheid gegeven.
Onze ervaringen komen, kort samengevat,
op het volgende neer:
Indien grondwater na beluchting nog
methaan bevat wordt dit in de filters door
bacteriën afgebroken.
Hierdoor kan anaerobie in het filter ontstaan waardoor andere zuiveringsmechanismen, met name de nitrificatie en de
ontmanganing, ontregeld raken. Het is
daarom nodig om, indien in het ruwe water
methaan aanwezig is, extra zorg te besteden
aan de ontgassing.
Wij vertrouwen dat wij bij het ontwerpen
van de zuivering van ons nieuwe filtergebouw te Spannenburg hiermee in voldoende mate rekening hebben gehouden.
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